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Warmia, Mazury i Suwal-
szczyzna to nie tylko kraina 
pięknych jezior, to także region 
z wielowiekową tradycją w pro-
dukcji nasiennej. Moja rodzina 
już od pokoleń czerpie wiedzę 
i doświadczenie od rolników  
z tego właśnie regionu. To dzięki 
ich pracy oraz naszemu zaangażo-
waniu i najnowocześniejszej tech-
nologii udało się nam wprowadzić 
na rynek nasiona klasy PREMIUM. 
Wysiewając je, macie Państwo 
pewność, że w Wasze ręce trafia 
produkt najwyższej jakości, sta-
rannie wyselekcjonowany, który 
zadowoli najbardziej wymagają-
cych. 

Szanowni Państwo!

Z poważaniem

Gwarancją naszej jakości jest 
zaangażowany zespół pracow-
ników. Wspiera nas nazwa firmy, 
która pochodzi od nazwiska nada-
nego w 1498 roku przez jednego  
z ostatnich Jagiellonów. Zobowią-
zuje ona do szczególnej postawy, 
dbałości o klientów i kontrahen-
tów. 
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HISTORIA FIRMY  
– 15 LAT SOWUL & SOWUL W LICZBACH

Firma Sowul & Sowul Sp. z o.o. w tym roku  
obchodzi swoje 15-lecie. Mamy na swoim koncie 
liczne osiągnięcia i większość z nich można wy-
razić w liczbach. Przez 15 lat sprzedaliśmy mie-
szanki traw w ilości pozwalającej obsiać 115 tys. 
hektarów. Nasza kontraktacja do tej pory zajęła  
10 tys. hektarów. Na skup nasion wydaliśmy blisko  
40 mln złotych. Do tej pory w naszych szkoleniach 
wzięło udział około 30 tys. Rolników.

Od samego początku istnienia stawiamy na  
rodzimą, polską markę. Podstawową działalnością 
naszej firmy jest kontraktacja i produkcja nasion 
do mieszanek traw:

• pastewnych 
• gazonowych 
• drogowych 
• profilowanych 

W latach 2011-2013 zakład w Biskupcu prze-
szedł gruntowną modernizację. Wyposażony  
w najnowszą technologię stał się jednym z najlep-
szych i najbardziej wydajnych zakładów nasien-
nych w Polsce północno-wschodniej.

W 2014 roku uruchomiona została druga linia do 

czyszczenia nasion, dzięki czemu rozpoczęto eksport 
m.in. do: Rosji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Holandii. 

Skład mieszanek oparty jest głównie na nasionach 
polskich odmian, produkowanych w większości na 
terenie Polski północno-wschodniej  na mocy umów 
kontraktacyjnych z Rolnikami. Przy opracowywaniu 
receptur korzystamy m.in. z doradztwa kadry nauko-
wo-technicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. 

Misją naszej firmy jest najlepsza  i najszybsza  
odpowiedź na potrzeby klienta z nastawieniem 
na inwestycje w naukę, szkolenia oraz rozwój kadr. 
Stawiamy na ciągły rozwój naukowy oraz przeka-
zywanie własnej zdobytej wiedzy jak i wszystkich 
naszych współpracowników, w tym Rolników.  
W związku z tym prowadzimy szereg szkoleń za-
równo u naszych dystrybutorów, jak i bezpośred-
nio dla zainteresowanych.

Obecnie w ofercie Sowul & Sowul Sp. z o.o. 
poza kontraktacją i sprzedażą traw znajdują się:  

kontraktacja, produkcja i sprzedaż zbóż, nasion 
ekologicznych, nasion roślin bobowatych, poplo-
nów oraz sadzeniaka ziemniaka.

Po 15 latach można podsumować i  śmiało stwierdzić, które z podjętych w firmie decyzji efektywnie służyły jej dobre-
mu rozwojowi. W moim przekonaniu istniały trzy przełomowe momenty, które ugruntowały pozycję firmy Sowul  
i owocują po dzień dzisiejszy. Po pierwsze to przekonanie mojego syna do samodzielnego kierowania firmą  
i budowania relacji z klientami. Po drugie, swoją obecną, stabilną pozycję firma Sowul zawdzięcza inwestowaniu  
w genetykę czyli byciu udziałowcem HR Bartążek, a także zdobyciu akredytacji dla własnego laboratorium.  
Trzecim krokiem jaki mogę uznać za jeden z kluczowych było zakupienie obiektów Centrali Nasiennej w Biskupcu 
gdzie firma mocno się rozwinęła. – Mieczysław Sowul, jeden z trzech założycieli i ojciec Przemysława Sowul 

Nie bać się konkurencji, a wręcz współpracować i starać się być lepszym. Nie ma dobrej firmy bez do-
brych pracowników, tzn. że sukces firmy w konkurowaniu zapewniają dobrzy i wykształceni pracownicy.  
Wiedza, wiedza, wiedza ...
–  mówi jeden z udziałowców i założycieli Pan Grzegorz Sowul 
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RUSZYLIŚMY Z FACEBOOKIEM
Od połowy ubiegłego roku firma Sowul pojawiła się na faceboo-

ku. Gorąco zapraszamy do jego śledzenia. Czekamy na Państwa opi-
nie na temat katalogu, strony internetowej oraz inne. Będą się tam 
pojawiały aktualne oferty, informację z terenu oraz porady agrotech-
niczne. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami. 

Bądź na bieżąco!

Polub nas na Facebooku  
i udostępnij swoim znajomym!
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Województwo warmińsko-mazurskie jest bar-
dzo zróżnicowane pod względem rolniczym, 
zarówno klimatycznie, jak i glebowo. Część 
wschodnia z klimatem kontynentalnym charak-
teryzującym się mroźniejszymi zimami i latem  
o mniejszych opadach oraz część zachodnia,  
rejon Elbląga, gdzie już duży wpływ ma morze,  
łagodzące gwałtowne spadki i wzrosty temperatur,  
a także wyraźnie wpływające na wilgotność po-
wietrza i rozkład opadów. Część centralna i połu-

dniowo- zachodnia Warmii i Mazur to też mikro-
regiony, na obszarze których wyraźnie widać inne 
warunki klimatyczne od wcześniej omówionych. 

W ostatnich 4 latach odbiegających od prze-
ciętnych – 2 lata suche i następnie 2 lata mokre 
wyraźnie widać, że występujące anomalie pogo-
dowe, powodowały różne i odmienne dla każdej 
części naszego województwa problemy, z który-
mi musieli się zmagać rolnicy. Jeśli dodatkowo na  
sytuację pogodową nałoży się ogromne zróżni-
cowanie glebowe, pokaże nam to skalę trudności  
z jaką muszą się oni zmierzyć przy podejmowa-
niu decyzji i prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Zalecamy, aby kierując się wyborem 
odmiany (w zbożach, szczególnie jęczmienia  
i pszenicy) zwracać uwagę na ich mrozoodpor-
ność. W warunkach naszego województwa nie 
powinna być niższa niż 4 w skali 9°. Należy jednak 

pamiętać, że zimotrwałość w stosunku do mrozo-
odporności jest pojęciem szerszym, do którego 
dochodzi szereg innych niż temperatura czynni-
ków, a szczególnie wiatry, okrywa śnieżna oraz 
takie jak było na przełomie 2015 i 2016 roku roz-
mrożenie i ruszenie wegetacji w grudniu, a także 
szybki spadek temperatur na początku stycznia  
i głębokie przemarzanie gleby.

Charakterystyczne dla obecnych czasów, 
są anomalie pogodowe. Powodują one, że 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody  
w kolejnych miesiącach i latach. Jednak nale-
ży bacznie obserwować, prowadzić notatki,  
a czasem bazować na własnym doświadczeniu  
i intuicji. W stacjach oprócz badań gospodarczych 
poszczególnych gatunków i odmian roślin, prowa-
dzone są i rejestrowane od niemal 60 lat pomiary 
meteorologiczne, a w szczególności temperatu-
ra powietrza i gleby oraz opadów i ich natężenie  
w skali roku, miesiąca i dni. Analizując zgroma-
dzone wyniki trudno jest stwierdzić, jak może  
wyglądać pod względem pogodowym następny 
sezon.  Z naszych zapisów wynika, że wrzesień 2017 

roku był najbardziej przekropny w okresie prowa-
dzonych przez nas obserwacji. Podobnie i bieżący 
rok, zanosi się, że będzie jednym z wilgotniejszych  
w 60-leciu.

Do nietypowych lat należy podchodzić nie-
standardowo, i aby rolnik mógł poznać własną 
glebę nie wystarczy na to rok. Ostatnie lata były 

Współpraca z SDOO daje nam doskonały obraz zmian klimatycznych i wyboru odmian do rekomendacji dla całej 
Polski północno-wschodniej, Obwodu Kaliningradzkiego, Litwy i Łotwy, gdzie sprzedajemy nasze nasiona. Śmia-
ło możemy stwierdzić, że nasz region stanowi papierek lakmusowy dla tej części kraju w związku z tym, że jest 
tak zróżnicowany pod względem rodzaju gleb i klimatu. Szczególnie teraz kiedy zmiany klimatyczne są tak częste  
i gwałtowne. 
– Przemysław Sowul

RECEPTA NA DOSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU 
– DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE

ZDOO Rychliki

ZDOO Ruska WieśSDOO WRÓCIKOWO
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ekstremalne, ale należy się do tego przyzwycza-
ić bowiem rolnictwo to najbardziej ryzykowna 
dziedzina gospodarki i wszystkiego nie można do 
końca przewidzieć. Mając nawet dobry i sprawny 
sprzęt trzeba być elastycznym i przygotowanym 
na nagłe zmiany w prowadzeniu gospodarstwa  
i upraw.
– mgr inż. Henryk Pastuszek, Dyrektor SDOO  
we Wrócikowie
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JAK PRZEJŚĆ Z GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 
DO GOSPODARKI OPARTEJ NA MĄDROŚCI 

W całej Polsce trwa dyskusja na temat świa-
domego kupowania produktów. Od 20 lat spa-
da udział polskiej genetyki w rynku nasiennym.  
Ekspansja firm zagranicznych wypycha rodzimych 
producentów rzepaku, kukurydzy, zbóż. Silna kon-
kurencja i brak krajowego kapitału mogą spowo-
dować przejęcie polskich hodowli przez kapitał 
zagraniczny.

To oczywiście czarny scenariusz.  Wszystko  
pozostaje w rękach polskiego rolnika, który  
kupując nasiona musi posiadać wiedzę i rozumieć 
konsekwencje swoich decyzji. Wybór krajowej  
odmiany to nie tylko wsparcie badań i finansowa-
nie postępu biologicznego, ale również idące za 
nim poczucie bezpieczeństwa na wypadek klęski 
pogodowej lub kryzysu ekonomicznego.

Tak naprawdę tylko polskie firmy nasienne 
gwarantują odpowiednio dobraną genetykę do 
niestabilnej w ostatnich czasach pogody. Traktu-
jąc ten rynek jako rodzimy, wspierają jego budowę 
pozwalając unikać niebezpieczeństw (np. pokusy 
siewu materiałów nie nadających się do produkcji 
w naszych warunkach).

Polskie firmy to podatki, miejsca pracy,  
a w szczególności współpraca i kooperacja  
z miejscowymi farmerami i to właśnie ta współ-
praca jest najważniejsza! Pamiętajmy, że przy-
kładowy producent mleka kupujący mieszanki 
traw wspiera po sąsiedzku innych rolników, którzy  

w oparciu o kontrakty produkują pod nadzorem 
hodowców surowiec do produkcji materiału siew-
nego i dostarczają go do tzw. Central Nasiennych. 
Pieniądze, które wydaje na taki zakup produ-
cent mleka, w przeważającym stopniu trafiają do  
farmerów produkujących trawy, budując dobrobyt  
i wizerunek całej polskiej wsi.

Zamożne kraje Europy Zachodniej jak Fran-
cja, Niemcy czy Dania już 50 lat temu poświęciły 
wiele uwagi i czasu na uświadamianie wszystkim  
konsumentom, że warto zwracać uwagę na pocho-
dzenie produktu. To przyniosło świetne rezultaty  
i dziś trzeba brać z nich przykład stawiając oczywi-

KUPUJ
POLSKIE
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ście rodzimym producentom wysokie wymagania. 
Jeśli takowe są spełnione zawsze należy wybierać 
produkt Polski lub Europejski.

Jeżeli polska wieś będzie wspierała rodzime 
produkty to może liczyć na to, że „miasto” będzie 
wspierało polskiego rolnika. Przykład zawsze musi 
iść od producenta i wtedy możemy oczekiwać, 
że pozostali mieszkańcy wezmą z rolników wzór  
do naśladowania.

Jeżeli tego typu działania staną się normą 
to szacunek i prestiż pozwoli naszym dzieciom  
z godnością kontynuować pracę swoich rodziców. 
W przeciwnym razie rąk do pracy zabraknie, a wieś 
się wyludni co skaże kraj na niedostatek.

Mój dziadek mawiał, że dobrobyt bierze się 
z ciężkiej pracy. Jej efekt w naszym kraju jest  
widoczny nie tylko w naszych domach, ale prze-
de wszystkim w rosnącym eksporcie. Dziś jednak 
aby osiągnąć prawdziwy dobrobyt oprócz pracy 
potrzebna jest wiedza, ale aby osiągnąć mądrość 
musimy do tego dodać etykę. Wiedzę już mamy, 
pracujemy ciężko, ale etyka jest słabością wielu 
stron. 

Obecnie nie ma na świecie problemów z bra-
kiem żywności, a wręcz przeciwnie jest jej za dużo 
i wiele się marnuje. Wiemy jednak jak cienka nić 

informacji i powiązań (zwana globalizacją) otacza 
nasze życie, a do kolejnego kryzysu, który mogą 
wywołać zmiany klimatyczne jest bliżej niż wielu 
się wydaje.

Pełen wiary i optymizmu życzę, abyśmy 
byli do niego dobrze przygotowani. Szanuj-
my więc swoją wzajemną pracę i uczmy się 
współdziałać razem dla dobra Polski w Europie  
i Europy na Świecie. 

Życzę wszystkim mądrości i dobrych decyzji. 
– Przemysław Sowul, Prezes Zarządu

Trzeba zadać sobie pytanie, ile jest polskiego produktu w polskim mleku, i dlaczego duńskie masło jest  
sprzedawane do Polski, a polskie masło w Danii nie może znaleźć odbiorców ... 
– Rolnik z Mazowsza
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SUSZ Z LUCERNY 
– DR HAB. CEZARY PURWIN PROF. UWM

Wprowadzona w ostatnim czasie kampania  
zakładów przetwórczych mająca na celu pro-
dukcję mleka bez GMO wzbudziła nadzieję na 
,,przebudowę” dawek pokarmowych dla krów  
o wysokiej wydajności polegającej na zwiększeniu 
udziału kiszonek traw i motylkowatych jako źród-
ła białka. Problemem jest jednak schemat myślo-
wy polegający na tym, że nie postrzegamy pasz  
objętościowych jako pełnowartościowego źródła 
białka, a uważamy, że tylko białko pasz treściwych 

wysokobiałkowych może stanowić uzupełnienie 
niedoborów tego składnika w kiszonce z kuku-
rydzy. Niestety poszukiwanie białka bez GMO na  
razie ,,nie idzie” w stronę wzrostu zawartości białka  
w dawce podstawowej, a jedynie w kierunku  
zamiany źródeł białka w paszy uzupełniającej czyli 
zamianie soi GMO na białko soi nie modyfikowa-
nej genetycznie. Śruta sojowa w dawkach dla krów 
wysokowydajnych jest niezbędna, lecz powinna 
być stosowana w znacznie mniejszych ilościach.

Roślina, którą w łatwy sposób możemy wpro-
wadzać do dawek dla krów jako zamiennik śrut 
poekstrakcyjnych jest lucerna. Przede wszystkim 
dzięki wysokiej wydajności białka z powierzchni 

uprawy oraz faktu, że jest to gatunek wolny od 
GMO. W warunkach europejskich, lucerna może 
dostarczyć z hektara około 2,3 t białka ogólnego, 
podczas gdy rzepak 1,4 t, a soja tylko 0,8 t.

Wysoka zawartość białka średnio 200 g w 1 kg 
SM w fazie pąkowania roślin oraz jego skład amo-
nokwasowy, dobrze uzupełniający niedobory ami-
nokwasowe białka kukurydzy czynią lucernę ide-
alnym komponentem uzupełniającym kiszonkę  
z kukurydzy. Wykazano, że w białku lucerny  
zawartość tryptofanu, lizyny i treoniny jest więk-
sza niż białku soi. Połączenie w dawce podstawo-
wej kiszonki z kukurydzy i kiszonki z lucerny w sto-
sunku 1:1 (według suchej masy) daje mieszaninę 
o średniej zawartości 14% białka ogólnego, jed-
nocześnie bogatą w wapń oraz nie wymagającą 
dodatku słomy, ze względu na silny efekt ,,struktu-
rotwórczy” włókna zawartego w łodygach lucerny. 
Zawartość białka w lucernie jest różna w różnych 
częściach rośliny, jakkolwiek stosunek liści do  
łodyg wpływa na jakość zielonki. Łodygi  i liście lu-
cerny stanowią odpowiednio 61 i 39% SM rośliny. 
Dla porównania 85% SM koniczyny czerwonej sta-
nowią liście a 15% łodygi. Liście zawierają więcej 
białka w porównaniu do łodyg. Wiele badań wska-
zuje, że łodyga zawiera więcej białka rozpuszczal-
nego w porównaniu do liści.

Wadą lucerny jest duża dynamika zmian składu 
chemicznego oraz duży potencjał proteolityczny 
białka, który ujawnia się już podczas zakiszania. 
Skutkuje to wysoką rozkładalnością żwaczową 
białka kiszonek i dużymi stratami azotu w żwaczu, 

Idealnym komponentem przy produkcji lucerny, zastępującym kukurydzę jest mieszanka traw typu TROJANKA.
– Karol Żywalewski, Doradca Agrotechniczny

LUCERNA*
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a w efekcie końcowym zwiększoną emisją azotu  
w moczu, czyli w najmniej pożądanej formie dla 
środowiska. Sposobem na pominięcie tych wad 
jest suszenie zielonki z lucerny. Metoda ta ograni-
cza rozkładalność żwaczową białka, dzięki temu 
zwiększa ilość aminokwasów przepływających 
do jelita. W naszych warunkach ze względów 
pogodowych produkcja wysokiej wartości siana  
z lucerny jest w zasadzie niemożliwa ze względu 
na bardzo duże straty białka podczas przetrzą-
sania. Suszenie mechaniczne daje możliwości  

wyprodukowania paszy o najwyższej wartości  
pokarmowej i najszerszym zastosowaniu.

Opracowanie innowacyjnych technologii su-
szenia oraz sposobów produkcji taniej energii 
lub zastosowanie energii odpadowej daje co-
raz większe szanse na powrót do produkcji suszu  
z lucerny jako paszy treściwej wysokobiałkowej. 
Tym bardziej, że produkując susz notujemy naj-
mniejsze straty związków biologicznie czynnych 
bardzo licznie występujących w zielonce z lucer-
ny. Wymienić tu możemy alfa-karoten, beta-karo-
ten, beta-sitosterol, chlorofil, kumaryna, kryptok-
santyna, daidzeina, kwas fumarowy, genisteina, 
limonen, luteina, saponiny, stigmasterol, zeak-
santyna, a także składniki mineralne o wysokim 
stopniu przyswajalności: wapń, miedź, żelazo, 
magnez, mangan, fosfor, potas, krzem, cynk oraz 
witaminy: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E i K [Balch 
i Balch, 2000]. Tak szerokie spektrum oddziaływa-
nia na organizm zwierzęcy  predysponuje susz  
z lucerny do zastosowania jako dodatku paszo-
wego w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt, 
a szczególnie krów wysokowydajnych. Podobną 
role spełnia produkowany z lucerny koncentrat 
białkowo-ksantofilowy zawierający 55-60% białka 
ogólnego, który pełni role dodatku białkowego 
oraz naturalnego barwnika w paszach dla niosek, 

brojlerów ryb i skorupiaków. Jeszcze bardziej za-
awansowaną formą wykorzystania potencjału od-
żywczego lucerny jest produkcja wyciągu z liści 
lucerny o składzie bardzo podobnym do mleka 
wzbogaconego w żelazo i ksantofil.

Podwyższona zawartość włókna w suszu z lu-
cerny nie jest przeszkodą w stosowaniu tej paszy 
jako suplementu białkowego w żywieniu krów 
mlecznych. Wiele prac wskazuje na możliwość 
częściowego zastąpienia śruty sojowej suszem 
z lucerny. Substytucja taka zarówno w dawkach 
opartych na kiszonce z kukurydzy, jak i kiszonce 
z traw nie wpłynęła na obniżenie emisji metanu. 
Nastąpiło natomiast zmniejszenie emisji azotu,  
a także spowodowało to korzystną zmianę dystry-
bucji wydalanego azotu, zmniejszając udział azo-
tu w moczu. Zwiększył się również udział kwasów 
jedno- i wielonienasyconych w mleku (Doreau  
i in.2014). Dodatkowo zastosowanie suszu z lu-
cerny w dawkach wysokoskrobiowych skutkuje 
zwiększeniem pojemności buforowej żwacza, 
wzrostem strawności NDF dawki oraz obniżeniem 
poziomu mleczanów w surowicy krwi (Urbaniak  
i in.1995). Zastosowanie kosztownej metody kon-
serwowania jaką jest suszenie zobowiązuje do 
uzyskania produktu końcowego o najwyższej war-
tości, co jednocześnie obniża nakład na suszenie 
jednostki białka i energii dlatego też surowiec do 
produkcji suszu stanowić powinna lucerna zbie-
rana w pięciu pokosach (30 dni odrostu), co gwa-
rantuje zawartość białka ogólnego w suchej masie 
surowca nie mniejszą niż 20% oraz wysoką straw-
ność substancji organicznej (ok. 70%). Należy  

pamiętać, że lucerna stanowi źródło białka, ale 
także źródło energii dla krów. Wartość energetycz-
na suszu produkowanego z pąkującej lucerny to 
około 90% wartości kiszonki z kukurydzy.

źródło: Bott, 2013 r.
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WARTOŚĆ POKARMOWA TRAW Z GRUNTÓW TOR-
FOWYCH W ŻYWIENIU JAŁOWIC HODOWLANYCH

Sebastian Kozłowski, pracownik naszej fir-
my, posiadający gospodarstwo rolne w okolicy 
Łap (woj. podlaskie), przeprowadził doświadcze-
nie, mające na celu pokazanie wartości użytko-
wej mieszanek traw na torfy, wykorzystywanych  
w żywieniu młodzieży hodowlanej. 

Pracując jako Doradca Agrotechniczny 
bardzo często spotykałem się z pytaniami od 
rolników co robić z trawami z gruntów pod-
mokłych? Sianokiszonka i kiszonka szczegól-
nie z torfów, są często niechętnie pobiera-
ne przez większość zwierząt hodowlanych.  
W dużej mierze jest to spowodowane obecnością 
w runi takich gatunków jak sity, jaskry, a przede 
wszystkim  turzyce, które są błędnie zaliczane do 
traw. Są to gatunki, które mają bardzo niską licz-
bę wartości użytkowej (LWU) i znacznie obniżają  

wartość pasz objętościowych.
Doświadczenie przeprowadziłem wspólnie  

z kolegą na trwałych łąkach torfowych, których 
nie można wyorać i przekształcić na grunty orne.  
We wcześniejszych latach były one co roku mul-
czowane przez właściciela od którego wydzierża-
wiliśmy powyższe grunty. Dotychczas nie posia-
dały, żadnej wartości użytkowej. Pierwszy pokos, 
który zebraliśmy był wykorzystany w naszych go-
spodarstwach jako ściółka. Przed drugim pokosem 
zastosowaliśmy sól potasową oraz saletrę, wów-
czas takie gatunki traw jak życica trwała, tymot-
ka łąkowa i kostrzewa łąkowa stały się widoczne 
oraz bardzo się rozkrzewiły w łanie. W pierwszym 
roku doświadczenia zastosowaliśmy intensywne  
nawożenie, zyskując dwa bardzo obfite pokosy, 
lecz samosiewy chwastów dwuliściennych zaniża-

ły ich smakowitość oraz wartościowość.
W drugim roku wiosną zastosowaliśmy również 

wysokie nawożenie azotowe i potasowe. Produ-
kowana sianokiszonka z pierwszego pokosu ze 
względu na chwasty które pozostały w runi nie 
była chętnie pobierana przez zwierzęta.

Przyrosty masy ciała u jałówek hodowlanych 
były słabe. Po pierwszym pokosie wykonaliśmy  
oprysk na chwasty dwuliścienne 0,6 l Fernando 
Forte + 1,5 l Chwastox Extra. Po zlikwidowaniu 
chwastów (jak widać na dołączonych zdjęciach) 
kiszonka i sianokiszonka z torfu stała się smako-
wita ze względu na obecność w swoim składzie  
botanicznym tylko gatunków o wysokiej LWU.

Pasza z gruntów torfowych dla wysokowy-
dajnych krów mlecznych pomimo wysokiego  
nawożenia stanowiska nie dorówna kiszonce 

otrzymanej z gruntu ornego utrzymanego w do-
brej kulturze. Jest to związane z trudnością utrzy-
mania torfów w dobrej kulturze agrotechnicznej 
oraz trudnościach w oraniu torfów. 

Jednak dla jałówek hodowlanych jest to ideal-
na pasza nie powodująca nadmiernego ich zatu-
czania w okresie średniej i wysokiej ciąży. Jałówki 
utrzymywane w moim gospodarstwie w wieku 
14-16 miesięcy ważą średnio 500 kg. Karmie je wy-
łącznie paszą otrzymywaną z łąk torfowych oraz 
dodaje gniecione kiszone ziarno kukurydzy, śru-
tę zbożową oraz dodatki mineralno-witaminowe. 
Utrzymywane w ten sposób zwierzęta są w dobrej 
kondycji przed wycieleniem, a przede wszystkim 
koszt wychowu takiej jałówki jest tańszy w stosun-
ku do wychowu jałowic z udziałem kukurydzy.

Uprawiając grunty torfowe i chcąc z nich zbierać 
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dobre jakościowo kiszonki należy przede wszyst-
kim zniszczyć chwasty, które znacząco obniżają 
wartość pokarmową i smakowitość otrzymywa-
nej paszy. Zbierając pasze z gruntów torfowych 
należy robić mokrą kiszonkę oraz lekko podwięd-
niętą sianokiszonkę. Siano zbierane z gruntów 
torfowych mimo wykonanych oprysków i inten-
sywnego nawożenia jest niechętnie pobierane 
przez zwierzęta. Trzeba również pamiętać o tym,  
że najbardziej wartościowymi pod względem pa-
szowym gatunkami na grunty torfowe są: tymot-
ka łąkowa, kostrzewa łąkowa, mietlica biaława 
oraz życica trwała, dostępne jedynie w mieszan-
kach klasy premium takich jak Anula Premium.

Chcąc zwiększyć poziom białka w paszy  
objętościowej w kolejnym roku planujemy wyko-
nać wiosną wsiewkę w ruń koniczyny szwedzkiej  
i mietlicy pospolitej. Taka pasza wówczas prze-
znaczona będzie nie tylko dla jałowic, ale także  
i opasów.

Skład Anuli Premium stworzony został z myślą o zasiewach na gruntach okresowo zalewanych. Obecność mietlicy 
białawej, miękkolistnej kostrzewy trzcinowej, a także koniczyny szwedzkiej gwarantuje zbiór wysoce wartościowej 
paszy objętościowej nawet na trudnych w uprawie glebach torfowych.
– Patryk Pawlak 

N I E  B O J Ę  S I Ę
W O D Y

fot. Mieszanka Anula Premium na gleby torfowe i wilgotne
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SMAKOVITA – POLSKA TRAWA WYŚMIENITA

Wysoka siła kiełkowania nasion bobowatych drobnonasiennych oraz optymalne pH gleby powoduje procentowy 
wzrost ich udziału w runi.
– Patryk Pawlak 

Na wiosnę 2016 roku obsiałem 4-hektarowe pole mieszanką Smakovita kośno-pastwiskowa. W doborze mie-
szanki, nawożenia oraz agrotechniki wspierał mnie od początku doradca agrotechniczny firmy Sowul & Sowul, 
który zmienił mój dotychczasowy pogląd na zakładanie użytków zielonych. Okazało się na przykład, że aby 
darń była gęsta wystarczy 35 kg trawy na 1 ha, a nie jak do tej pory 50 kg. Kiedy weszliśmy na pole pierwszą  
czynnością wykonaną przez niego było zbadanie odczynu gleby. Kolejne pokosy zaskakiwały mnie dużymi  
plonami zielonej masy o doskonałej wartości paszowej. Muszę w tym miejscu zwrócić uwagę na bardzo duży 
udział koniczyny w runi mimo to, że w składzie mieszanki było jej zaledwie 10%. Do początku września 2017 
roku zebrałem 3 pokosy. Moje zadowolenie nie kończy się tylko na mieszance Smakovita. W maju, ubiegłe-
go roku z pomocą przedstawiciela z firmy Sowul, odnowiłem łąkę torfową wysiewając na niej Anulę Premium.  
Nasza praca zaowocowała dotychczas dwoma świetnymi pokosami wartościowej trawy, której nigdy tam nie było.   
–  Pan Stanisław Lipski z Ludańszczyzny gm. Suchowola
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ŁĄKOWA

PASTWISKOWA

KOŚNO-PASTWISKOWA

• festulolium
• wiechlina łąkowa
• życica trwała 4n wczesna
• życica trwała 4 n późna
• życica mieszańcowa
• kostrzewa łąkowa 
• tymotka łąkowa 
• koniczyna szwedzka 
• kostrzewa trzcinowa
• koniczyna łąkowa 

• życica trwała 2n późna
• życica trwała 4n średnia
• życica trwała 2n wczesna
• życica mieszańcowa 
• kostrzewa łąkowa
• wiechlina łąkowa 
• koniczyna biała 
• tymotka łąkowa 
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona 
• kupkówka pospolita  

odm. późne 
• komonica 

• życica trwała 2n późna
• festulolium
• życica trwała 4n wczesna
• życica trwała 4n średnia
• życica mieszańcowa 
• kostrzewa łąkowa
• tymotka łąkowa
• koniczyna łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• koniczyna biała

Mieszanka wieloletnia, przeznaczona do zakładania trwałych łąk zarówno  
na glebach organicznych jak i glebach mineralnych o uregulowanych sto-
sunkach wodnych. Polecana do użytkowania kośnego przez okres 5-6 lat. 
Odporna na okresowe zalewy. Wysoko plonuje na dobrze uwilgotnionych  
siedliskach naturalnych jak również na gruntach ornych do kl. I-IVb. Gwaran-
tuje wysokie plony wysokobiałkowej i smakowitej paszy. Dobrze odrasta po 
skoszeniu. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i susz. Doskonale  
nadaje się do podsiewów.

Trwała mieszanka kośno-pastwiskowa wysoko plonująca przez okres 5-6 lat. Zale-
cana dla gospodarstw o wysokim poziomie produkcji mleka i mięsa. Nadaje się do 
obsiewu gleb mineralnych i organicznych o uregulowanych stosunkach wodnych  
i okresowo podsychających. Na gruntach ornych dobrze plonuje na kl. I-V Mieszan-
kę cechuje zwiększona odporność na zaleganie okrywy śnieżnej. Szybko odrasta 
po spasieniu, jak i po skoszeniu. Gwarantuje wyrównane plonowanie pokosów. 
Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę, siano i do bezpośredniego skarmiania. 
Doskonale nadaje się do podsiewów.

Wieloletnia mieszanka polecana do obsiewu stanowisk o mniejszej zasobności 
w składniki pokarmowe i wodę. Udaje się na lżejszych glebach mi-
neralnych oraz okresowo przesuszających się glebach organicznych. 
Okres użytkowania 5-7 lat. Zalecana do siewu na gruntach kl. IV-VI.  
Bujnie odrasta po spasieniu jak i skoszeniu. Mieszanka bogata w cukry  
i białko o korzystnym składzie aminokwasowym. Cechuje ją również wysoka  
strawność. Mieszanka o podwyższonej zawartości energii, polecana dla bydła opa-
sowego i wysokowydajnych krów mlecznych, przeznaczona do bezpośredniego 
skarmiania jak również na siano i sianokiszonkę.

15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%

15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
7% 
5%
5%

5%
3%

15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%

Liczba pokosów: 3-5/rok 
Optymalne pH: 6,5  
(gleby organiczne 5,5)
Norma wysiewu: 30 kg

Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 35 kg

Liczba pokosów: 3-5/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 35 kg

Mieszanki traw linii Smakovita zostały opracowane z myślą o prozdrowotnym oddziaływaniu  
na organizm krów wysokowydajnych. Skład gatunkowy i odmianowy pozwala na zbiór jakościowych 
zielonek, kiszonek lub sianokiszonek, które oprócz wysokiej zawartości białka i energii zawierają  
naturalne tokoferole i karotenoidy. 

MIESZANKI TRAW DLA KRÓW 
WYSOKOWYDAJNYCH
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SPEED SOWUL

Z TYMOTKĄ SOWUL

PODSIEW SOWUL

Z LUCERNĄ SOWUL

• życica wielokwiatowa
• życica trwała/ 

mieszańcowa
• życica westerwoldzka

• tymotka łąkowa  
• festulolium/kostrzewa 

łąkowa 
• koniczyna łąkowa/ 

szwedzka

• życica trwała średnia 
• życica trwała późna 
• życica trwała wczesna
• życica westerwoldzka/

mieszańcowa

• lucerna siewna (2 odmiany)
• festulolium/ 

kostrzewa łąkowa 

Mieszanka traw przeznaczona do 2-letniego intensywnego użytkowania kośnego 
na stanowiskach mineralnych żyznych i średnio żyznych o uregulowanych stosun-
kach wodnych. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie azotem (oprócz gnojowi-
cy!). Udaje się na gruntach kl. I-IVa. Mieszanka charakteryzuje się bardzo wysoką 
zawartością cukrów (energii) i rekordowym wysokostrawnym plonem (160-200 dt 
S.M./ha), który znacząco przewyższa mieszanki trwałe. Dobrze sprawdza się jako 
poplon. Wysiana w I dekadzie sierpnia po 8  tyg. jest w stanie odwdzięczyć  się  
wysokim plonem zielonej masy. 

Mieszanka przeznaczona do 3-letniego użytkowania kośnego na stanowiskach  
mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym poziomie wód grun-
towych. Wysoko plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka charakteryzuje się  
wysokim plonowaniem zielonej masy i wysokostrawnego białka. Mieszanka toleru-
je lekko zakwaszone gleby oraz okresowo wyższy poziom wód gruntowych.

Mieszanka przeznaczona do podsiewu intensywnie użytkowanych łąk oraz  
pastwisk na stanowiskach mineralnych żyznych i średniożyznych o uregulowanym 
poziomie wód gruntowych. Skuteczna przy podsiewie gruntów klasy I-IVb. Zasto-
sowanie kilku szybko kiełkujących odmian życicy trwałej, pozwala na równomierny 
rozkład plonu w kolejnych odrostach o wysokiej zawartości cukrów i strawności.  
W przypadku podsiewu wiosennego wymagane jest koszenie pielęgnacyjne! Pra-
widłowo wykonany podsiew pozwala na wzrost plonowania użytku zielonego 
przez okres 3-4 lat.

Mieszanka przeznaczona do 3-4 letniego intensywnego użytkowania kośnego na 
stanowiskach mineralnych żyznych i średnio żyznych. Bardzo dobrze znosi okreso-
we susze i nie toleruje stanowisk o wysokim poziomie wód gruntowych. Wysoko 
plonuje na gruntach klasy I-IVb. Mieszanka dzięki wysokiemu udziałowi lucern cha-
rakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka w zielonej masie. Udział lucer-
ny siewnej podwyższa trwałość mieszanki na glebach o lekko kwaśnym odczynie. 
Dodatek wysokostrawnych gatunków traw podwyższa wierność plonowania mie-
szanki w okresach nadmiaru wilgoci, poprawia zakiszanie i daje możliwość produk-
cji siana.

60%
20%

20%

45%

30%

25%

40%
30%
20%

10%

70%

30%

Liczba pokosów: 4-6/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 40 kg

Liczba pokosów: 3-4/rok
Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 25 kg/ha

Optymalne pH: 6,5
Norma wysiewu: 20-25 kg/ha  
(podsiew wiosenny lub późno-letni)

Liczba pokosów: 3-4/rok
Optymalne pH: 6,5-7
Norma wysiewu: 25 kg/ha 
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ZŁOTO NAM SIĘ ZIELENI
Mariusz Witos prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo rolne w Ząbrowie pod Iławą. Specjalizuje się 

w produkcji bydła mięsnego (stado 50 sztuk). Żywienie głównie opiera na zielonce z trawy i kiszonce  
z kukurydzy. Od kilku lat użytki zielone obsiewa mieszankami firmy Sowul & Sowul – głównie mieszanką 
Krasula. Jak twierdzi Pan Mariusz mieszanki traw firmy Sowul w okolicy cieszą się bardzo dobra opinią, 
dzięki ich jakości. Przewagę nad konkurencją zapewnia im ilość gatunków użytych w mieszance oraz 
dobór odmian.

Jestem z niej bardzo zadowolony. W zeszłym roku dała mi 3 pokosy, w 2017 również zebrałem 3 i przymierzam się 
do zbioru czwartego. Mieszanka Krasula daje mi pewność, że zebrana pasza będzie najwyższej jakości. Ilość zebra-
nych ton jest również ponad moje oczekiwania.
– Pan Mariusz Witos

Firma od 15 lat prowadzi badania nad składem Krasuli. Co pewien czas dokonujemy zmian odmianowych 
i drobnych przesunięć w składach dostosowując je do zmian klimatu.
– Przemysław Sowul

6,5

SCHODOWY SYSTEM KORZENIOWY
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Mieszanka łąkowa ANULA na gleby wilgotne  
i optymalnie wilgotnie

Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA na gleby 
optymalnie wilgotne i okresowo posuszne

Mieszanka kośna ANULA PREMIUM  
na gleby torfowe i wilgotne

Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA 
PREMIUM na gleby optymalnie wilgotne 

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• tymotka łąkowa 
• kostrzewa trzcinowa 
• wiechlina łąkowa
• kostrzewa łąkowa
• życica wielokwiatowa
• koniczyna szwedzka 
• koniczyna łąkowa
• mietlica biaława

• życica trwała 
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• mietlica biaława
• kostrzewa łąkowa
• koniczyna szwedzka 
• życica wielokwiatowa
• koniczyna łąkowa

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• tymotka łąkowa
• życica mieszańcowa /

kupkówka pospolita
• życica wielokwiatowa
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa szczeciniasta
• koniczyna łąkowa
• lucerna siewna
• mietlica biaława

• życica trwała (min. 2 odmiany)
• tymotka łąkowa
• festulolium
• kostrzewa trzcinowa
• kostrzewa łąkowa 
• życica wielokwiatowa
• kostrzewa czerwona
• wiechlina łąkowa
• mietlica biaława 
• koniczyna łąkowa
• lucerna siewna

Trwała mieszanka kośna o dużym potencjale plonowa-
nia. Przeznaczona na gleby organiczne, jaki i mineralne  
o wysokim poziomie wód gruntowych. Odporna na okresowe  
zalewy. Bardzo dobra wydajność zielonej masy o doskonałej 
smakowitości i wysokiej strawności. Przeznaczona na kiszon-
kę i zielonkę. Wykorzystywana również przy podsiewach.

Mieszanka wieloletnia o wysokiej trwałości i mrozoodpor-
ności, wyróżniająca się schodowym systemem korzenio-
wym „STOP SUSZY”. Przeznaczona na stanowiska zmienne 
pod kątem wilgotnościowym. Charakteryzuje się wysokim 
plonem zielonej masy zarówno w użytkowaniu kośnym, jak 
i pastwiskowym. Przeznaczona na kiszonkę, zielonkę i siano. 

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na gleby organicz-
ne (torfowe) wilgotne i bardzo wilgotne. Jest to typowa  
mieszanka kośna, której budowa systemu korzeniowego 
charakteryzuje się odpornością na rozrywanie i przesuszanie 
co jest charakterystyczne dla mieszanek torfowych. Zwięk-
szony udział mietlicy białawej oraz koniczyny szwedzkiej 
zapewnia stabilne plonowanie na glebach organicznych. 
Przeznaczona na kiszonkę i zielonkę.

Mieszanka wieloletnia typu kośnego, przeznaczona na sta-
nowiska o uregulowanych stosunkach wodnych i gruntach 
ornych. Charakteryzuje się wysoką strawnością i dobrym  
odrostem dającym minimum 4 pokosy w roku. Podwyż-
szona zawartość cukrów rozpuszczalnych ułatwia proces 
zakiszania, podnosi smakowitość. Dobrze zbilansowany 
skład (białko do energii) umożliwia dłuższe przechowanie  
kiszonek  Przeznaczenie: kiszonka. 

28%
20%
15%
10%
10%
5%
5%
5%
2%

20%
20%
15%
10%
10%
10%
6%
5%
4%

28%
15%

10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
2%

25%
15%
10%
10%
10% 
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Norma wysiewu 35 kg/ha
Mieszanka polecana  
na gleby I-IV klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana  
na gleby II-V klasy

Norma wysiewu od 30 do 35 kg/ha
Mieszanka polecana  
na gleby I-IV klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana  
na gleby I-IVb klasy

NOWOŚĆ NA TORFYNOWE, LEPSZE ODMIANY 

NOWY SKŁADNOWE, LEPSZE ODMIANY

MIESZANKI TRAW NA GLEBY MOZAIKOWATE

N I E  B O J Ę  S I Ę
W O D Y
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Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna) 
MUĆKA na gleby suche

Mieszanka kośno-pastwiskowa 
MUĆKA PREMIUM 

• życica trwała 
• kostrzewa trzcinowa
• kupkówka pospolita
• tymotka łąkowa
• życica wielokwiatowa 
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa szczeciniasta
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała 
• lucerna siewna 

• życica trwała 
• życica mieszańcowa 
• tymotka łąkowa 
• kostrzewa trzcinowa
• życica wielokwiatowa
• kostrzewa czerwona
• kostrzewa łąkowa
• lucerna siewna 
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała 

Mieszanka wieloletnia przeznaczona na stanowiska mniej 
żyzne i ubogie w wodę. Na glebach o uregulowanych  
stosunkach wodnych reaguje znacznym wzrostem wydaj-
ności. Dobrze znosi przygryzanie i udeptywanie. Doskonale 
nadaje się również do produkcji siana i kiszonki. Daje paszę 
o wysokiej jakości.

Mieszanka wieloletnia z dużym udziałem życicy mieszań-
cowej, odpornej na suszę. Pozwala uzyskać poprawę plo-
nowania. W składzie zastosowano miękkolistne odmiany 
kostrzewy trzcinowej o podwyższonej strawności, które nie 
utrudniają pobierania w czasie wypasu i poprawiają zakisza-
nie. Łąki zakładane w oparciu o tę mieszankę charakteryzują 
się bardzo dobrym zagęszczeniem runi oraz niską wrażli-
wością na używanie ciężkiego sprzętu, natomiast pastwiska 
cechuje znakomita odporność na przygryzanie i udeptywa-
nie.

Specjalistyczna mieszanka wieloletnia przeznaczona na 
gleby mineralne, żyzne o uregulowanych stosunkach wod-
nych i okresowo suchych. Trawy zabezpieczają plon zielonej 
masy przez pierwsze dwa lata od zasiewu, w trzecim roku 
ustępując lucernie. Obecność traw bogatych w cukry 
ułatwia również zakiszanie, a 40% udział lucerny siewnej 
zapewnia wysokie i wyrównane plony o dużej zawartości 
białka. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę i siano.  
Przypominamy: Lucerna jest szczególnie wrażliwa na  
niskie pH gleby – poniżej 5,5!

20%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

20%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
7%
5%
3%

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby II-VI klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana 
na gleby I-IVb klasy

NOWE ODMIANY MIĘKKOLISTNEJ KOSTRZEWY TRZCINOWEJZ POLSKĄ KUPÓWKĄ

Mieszanka kośna LUŚKA

• lucerna siewna (2 odmiany)
• życica trwała
• tymotka łąkowa
• życica mieszańcowa
• życica wielokwiatowa
• festulolium

40%
15%
15%
10%
10%
10%

Norma wysiewu od 25 do 35 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IVa klasy

SUPER BIAŁKO!RHIZOBIUM
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Mieszanka kośna STOP SUSZY

• życica mieszańcowa
• życica trwała 4n
• kostrzewa trzcinowa
• kupkówka pospolita
• stokłosa
• lucerna siewna
• koniczyna łąkowa/ perska

Trwała mieszanka wieloletnia charakteryzująca się szyb-
ką zdolnością kiełkowania, przeznaczona na gleby mi-
neralne średnio żyzne i słabe, ubogie w wodę. Udział 
kostrzewy trzcinowej, kupkówki pospolitej oraz stokło-
sy uniolowatej zapewnia dobry wzrost i stabilne plo-
nowanie mieszanki nawet w okresach przedłużającej  
się suszy. Życice stabilizują zawartość cukrów i poprawiają 
jakość paszy. 

30%
20%
20%
10%
10%
6%
4%

Norma wysiewu 40 kg/ha
Mieszanka polecana  
na gleby I-VI klasy

SPRAWDZONA W TRUDNYCH WARUNKACH

Mieszanka jednoroczna, kośna o parametrach energetycz-
nych lepszych niż kukurydza. Składa się z bardzo szybko 
rosnących odmian wysokocukrowch życic. Może być wysie-
wana wiosną lub jesienią jako mieszanka poplonowa. Przy 
optymalnym uwilgotnieniu i nawożeniu szczególnie azoto-
wym potrafi dać 5 do 6 pokosów i od 60 do 90 ton zielonej 
masy z hektara rocznie. Idealna na sianokiszonkę. 

Norma wysiewu  
45 kg/ha; 20 kg/ha jako podsiew
Mieszanka polecana  
na gleby I-IV klasy

SUPER ENERGIA!

Mieszanka kośna dwuletnia 
lub poplonowa ROKITA

Mieszanka kośna TROJANKA

• życica wielokwiatowa
• życica westerwoldzka 
• koniczyna aleksandryjska/ 

łąkowa

• życica westerwoldzka 
(odmiana I typu)

• życica westerwoldzka 
(odmiana II typu)

• życica westerwoldzka 
(odmiana III typu)

50%
40%

10%

60%

20%
20%

Norma wysiewu od 40 do 50 kg/ha
Mieszanka polecana  
na gleby I-IVa klasy 

SUPER ENERGIA + BIAŁKORÓWNIEŻ DO PODSIEWU!

Kośna mieszanka intensywna przeznaczona na użytki 
przemienne najlepiej na glebach mineralnych, żyznych  
o uregulowanych stosunkach wodnych. W warunkach 
wysokiego nawożenia i uwilgotnienia daje obfity plon 
zielonej masy o dużej smakowitości i strawności  
(5-6 pokosów). Mieszanka przeznaczona na sianokiszon-
kę. Rokita wysiana do połowy sierpnia jako poplon po 6  
do 8 tyg. pozwoli uzyskać wysoki plon zielonki lub siano-
kiszonki. Dzięki życicy wielokwiatowej i koniczynie łąkowej 
po wiosennym wznowieniu wegetacji jesteśmy w stanie 
uzyskać dodatkowy odrost, (przed uprawami późno wcho-
dzącymi na pole takimi jak np.: kukurydza, ziemniaki). Rokita 
może być stosowana jako roślina ochronna w ilości 10 kg/ha 
w zasiewach mieszanek wieloletnich Krasula, Anula, Mućka.   
W sprzyjających warunkach mieszanka ta, gwarantuje 
wysoki plon energetyczny, a duża zawartość białka czyni 
ją lepszą od kukurydzy.
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NASZE REALIZACJE

fot. Luśka – czwarty rok użytkowania

fot. Smakovita z lucerną – drugi rok użytkowania 

fot. Życica trwała BRAWA – kontraktacja 

fot. Smakovita kośno-pastwiskowa – drugi rok użytkowania

fot. Krasula Premium – pierwszy rok użytkowania

fot. Kupkówka pospolita BERTA – kontraktacja
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NASZE REALIZACJE

fot. Krasula – pierwszy rok użytkowania

fot. Smakovita kośno-pastwiskowa – drugi rok użytkowania

fot. Mieszanka autorska na bazie Smakovitej pastwiskowej 
– pierwszy rok użtkowania

fot. Anula Premium – drugi rok użytkowania

fot. Rokita – drugi rok użytkowania

fot. Żyto – STACH F1
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Mieszanka pastwiskowa (pastwiskowo-kośna) KARINO

Mieszanka kośna KARINO PREMIUM

Mieszanka pastwiskowa TRAKEN 

• kostrzewa czerwona
• wiechlina łąkowa
• życica trwała 2n
• tymotka łąkowa
• życica trwała 4n
• życica wielokwiatowa
• życica mieszańcowa
• mietlica biaława

• kostrzewa łąkowa
• życica trwała 2n
• życica trwała 4n
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• koniczyna łąkowa
• kostrzewa trzcinowa
• mietlica biaława

• życica trwała (typ gazonowy)
• kostrzewa łąkowa
• życica trwała 4n
• życica trwała 2n
• kostrzewa trzcinowa
• tymotka łąkowa
• wiechlina łąkowa
• koniczyna biała 
• mietlica biaława

Wieloletnia mieszanka pastwiskowa przeznaczona na  
stanowiska żyzne o uregulowanych stosunkach wod-
nych. Udaje się zarówno na glebach mineralnych  
i organicznych. Bujnie odrasta zarówno po spasieniu, 
jak również po skoszeniu. Odporna na udeptywanie  
co czyni ją bardzo przydatną do zakładania trwałych  
pastwisk dla bydła opasowego i koni.

Mieszanka wieloletnia stworzona w oparciu o wiedzę,  
że dużą rolę w pobieraniu paszy przez konie odgrywa jej 
smakowitość i zapach. Przeznaczona do wysiewu na stano-
wiskach wilgotnych i optymalnie wilgotnych. Skład gatun-
kowy gwarantuje uzyskanie pasz objętościowych o dużym 
udziale włókna surowego oraz białka, przy jednocześnie  
stosunkowo niewielkim udziale fruktanów odpowiedzial-
nych za ochwat u koni. Odmiany użyte w mieszance zapew-
niają dobre tempo odrostu po skoszeniu.

Mieszanka przeznaczona na intensywnie użytkowane  
pastwiska. Dzięki zastosowaniu w składzie odmian gazono-
wych o bardzo dobrych właściwościach krzewienia, pole-
cana jest również do siewu na padokach. Do przygotowa-
nia mieszanki zastosowano najlepsze dostępne odmiany  
pastwiskowe, które cechuje podwyższona odporność na  
niskie przygryzanie (często poniżej węzła krzewienia). 

20%
20%
18%
15%
10%
10%
5%
2%

35%
20%
10%
10%
10%
8%
5%
2%

20%
18%
15%
10%
10%
10%
10%
5%
2%

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-V klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-IV klasy

Norma wysiewu od 35 do 40 kg/ha
Mieszanka polecana na gleby I-V klasy

Składy opracowano przy udziale dr inż. Adama Radkowskiego – Instytut Produkcji Roślinnej,  
Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

MIESZANKI DLA KONI

fot. Aleksandra Galanek

fot. Krasula – pierwszy rok użytkowania

fot. Mieszanka autorska na bazie Smakovitej pastwiskowej 
– pierwszy rok użtkowania
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Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o., wiosną, 2015 
roku założyła 10 ha padoków dla koni z mieszanki 
traw firmy Sowul & Sowul z dodatkiem wyselek-
cjonowanych ziół.

W okresie użytkowania zaobserwowano  
korzystny wpływ na zdrowie koni, a także wyso-
ką smakowitość paszy zielonej. Pobierana trawa 
przez konie, poprawia perystaltykę jelit, dostarcza 
wysoko jakościowego pokarmu, co wpływa na 
ogólny zdrowy stan koni.

W tym samym okresie założono również 31 ha 
użytków zielonych mieszanki traw z przeznacze-
niem na sianokiszonkę dla bydła. Bardzo dobry 
wigor startowy był widoczny w krótkim okresie po 
wysiewie mieszanki. Właściwy dobór gatunków  
i odmian traw, a także bobowatych, które były  
w składzie mieszanki rokują na bardzo dobry ma-
teriał dla bazy kiszonkowej.

W roku 2016 zauważono zdecydowanie większe 
plonowanie i wysoką jakość uzyskanej kiszonki. 
– Bogusław Wawrzyniak, Dyrektor ds. produkcji 
roślinnej Stadnina Koni Moszna
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KIEŁKOWANIE NIENORMALNE  
– SKUTEK ZMIAN KLIMATYCZNYCH CZY BŁĘDÓW  
W STOSOWANIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH?

Produkcja materiału siewnego w firmie  
Sowul & Sowul jest pod ścisłą kontrolą akredy-
towanego laboratorium oceny nasion. W pierw-
szej kolejności sprawdzana jest wilgotność,  
następnie czystość (wyodrębnienie zanieczyszczeń  
organicznych i mineralnych, udział w badanej pró-
bie innych gatunków w tym również gatunków  
zastrzeżonych) oraz zdolność kiełkowania. 

W ostatnich latach można zaobserwować 
zwiększone występowanie siewek nienormal-
nych. Dzielimy je na trzy podstawowe grupy,  
a mianowicie:

• siewki uszkodzone czyli takie, którym braku-
je podstawowych elementów budowy lub są  
w takim stopniu uszkodzone, że nie pozwalają 
na prawidłowy rozwój

• zdeformowane i nieproporcjonalne, mają-
ce fizjologiczne odchylenia, których rozwój 
jest słaby, a podstawowe elementy budowy  
są zniekształcone

• zgniłe, u których rozwój nie jest możliwy ponie-
waż w wyniku infekcji pierwotnej podstawowe 
elementy budowy są chore lub zgniłe 

Wyżej wymienione wady rozwojowe powodują, 
iż siewka nie jest w stanie rozwinąć się w zdrową 
roślinę, rosnąc nawet w odpowiednich warunkach 
agrotechnicznych. 
– Izabela Bańkowska, 
Kierowniczka Laboratorium 

Rolnicy badający sami nasiona uważają, że moment kiełkowania to chwila, w której pojawia się pierwszy liść.  
Aby roślina przetrwała w warunkach naturalnych nie można zwracać uwagi na niego, ale na budowę korzenia  
o czym rolnik niestety zapomina.
– Patryk Pawlak 

fot. Porównanie kiełków nienormalnych i normalnych 

fot. Kiełki normalne

fot. Kiełki nienormalne 
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JAKOŚĆ ZAPRAWIANIA
Zaprawianie ziarna siewnego jest jednym  

z najbardziej oszczędnych oraz bezpiecznych dla 
środowiska zabiegów ochrony roślin. Ważny jest 
wybór zaprawy, ponieważ różnią się one między 
sobą m.in. zawartością substancji czynnych, dzia-
łających przeciwko chorobom grzybowym.

PROCES ZAPRAWIANIA
Proces ten przebiega zasadniczo tak samo  

w przypadku wszystkich urządzeń do zaprawiania 
nasion. Musi być znana objętość lub ciężar nasion, 
a także ilość zaprawy. Moc dawki podawana jest 
w ml/100 kg. Proces zaczyna się od nałożenia pro-
duktu na nasiona. Najbardziej powszechna meto-
da zaprawiania nasion to bejcowanie. Nasiona są 
poddawane obróbce mokrej z użyciem zawiesiny 
lub preparatu płynnego. Zaprawianie na mokro 
zapewnia lepszą ochronę, większy wybór prepa-
ratów, lepsze pokrycie i utrzymanie zaprawy na 
ziarniaku z mniejszym zagrożeniem dla wyko-
nującego zabieg. Najlepsze efekty uzyskuje się  
w profesjonalnych zaprawiarkach. Coraz po-
wszechniejszą praktyką jest zastąpienie wody przy 

rozrabianiu zaprawy, nawozem donasiennym, 
jak np. PRIMUS B+, zawierającym podstawowe  
makro- i mikroelementy. To dodatkowa forma 
wsparcia roślin na starcie. Rośliny zaprawione  
z dodatkiem nawozu donasiennego PRIMUS B+ 
lepiej się ukorzeniają i mają silniejszy wigor, co 
skutkuje szybszymi oraz bardziej równomierny-
mi wschodami, szczególnie w warunkach stresu  
(niedobory lub nadmiar wody, niskie temperatu-
ry). Ma to wpływ na zimotrwałość roślin – rośliny 
silne lepiej zimują. 

Zaprawianie nasion jest również proekologicz-
ne, ponieważ ilość substancji aktywnej w kontak-
cie z glebą jest dużo niższa, niż przy stosowaniu 
oprysków naliściennych.
– Dariusz Szczepkowski, Główny 
Technolog Sowul & Sowul 
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JĘCZMIEŃ

ŻYTO JARE  

MIESZANKA ZBÓŻ JARYCH

PSZENICA

OWIES

OFERTA HANDLOWA 2018 ROK 
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ JARYCH

BINGO
• najplenniejsza odmiana w kraju
• najwyższa masa 1000 ziaren wśród wszystkich zarejestrowanych odmian
• najniższy udział łuski wśród wszystkich odmian oplewionych (22,9 %)
• wysoka zawartość tłuszczu i białka
• norma wysiewu 400-420 kiełkujących ziaren na 1 m2 (170-200 kg/ha)

• zapewnia wysoki i stabilny plon ziarna
• idealne rozwiązanie na gleby mozaikowate
• odmiany o jednakowym terminie dojrzewania 
• bardzo dobra zdrowotność
• zalecana norma wysiewu 170- 200 kg/ha

(34% pszenica jara + 33% jęczmień jary + 33% owies zwyczajny)

TYBALT (kat. A)
• najwyżej plonująca jakościowa pszenica jara w Polsce i Europie
• odmiana wyróżnia się również wyjątkową plastycznością w przystosowaniu  

do zróżnicowanych warunków uprawy i poziomów technologicznych
• odznacza się doskonałą odpornością na najczęściej występujące choroby liścia
• norma wysiewu 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (180-200 kg/ha)

BRAWURA (kat. A)
• bardzo wczesna, o dużym potencjale plonowania 
• wykazuje dobrą odporność na większość chorób pszenic
• charakteryzuje się również wysoką liczbą opadania oraz średnią zawartością białka
• znosi lekkie zakwaszenie gleb
• norma wysiewu 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (180-200 kg/ha)

BOJKO 
• odmiana populacyjna przydatna do upraw ekologicznych, dzięki kompleksowej odporności  

na choroby grzybowe 
• wysokość łanu: 128-153 cm
• nie poraża się sporyszem
• wysoce odporna na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew
• odmianę cechuje wysoka (12,7-14,8% s.m.) zawartość białka w ziarnie
• norma wysiewu: siew wiosenny 140-160 kg/ha, siew jesienny 120-150 kg/ha

KUCYK
• odmiana paszowa o wysokiej zawartości białka
• szczególnie polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych
• bardzo dobra zdrowotność; posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego (Mlo)
• dobra odporność na wyleganie
• norma wysiewu 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (150-180 kg/ha)

ELLA
• średniowysoka odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent  

do pasz dla trzody i drobiu
• bardzo dobra odporność na choroby 
• odmiana uniwersalna, zalecana na gleby dobre z możliwością uprawy na słabszych  

stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby) 
• norma wysiewu 280-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (150-180 kg/ha)

Niezawodne plonowanie!

Idealna do mieszanek zbożowych i upraw ekologicznych

Najplenniejsza odmiana w kraju

Nasiona EKOLOGICZNE

HIT !

Plon Twoich marzeń!

Lider słabych gleb
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OFERTA HANDLOWA 2018 ROK
– MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ OZIMYCH
PSZENŻYTO

TRAPERO
• nowa odmiana o tradycyjnej długości słomy 
• stabilne plonowanie na terenie całej Polski 
• wysoka zawartość białka
• bardzo dobra zimotrwałość oraz odporność na choroby (pleśń śniegowa, choroby podstawy 

źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza)
• dobrze się krzewi
• zalecana norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha)

MELOMAN
• lider plonowania w 2015 roku!
• bardzo dobra mrozoodporność (5,5)
• niskie wymagania glebowe i bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
• wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!
• wysoka odporność na choroby grzybowe.
• ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane
• norma wysiewu 300-320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (170-190 kg/ha)

PROBUS
• wysoki i bezpieczny plon nawet w latach o bardzo mroźnej zimie
• rewelacyjna mrozoodporność (6,0) – według COBORU
• odmiana krótkosłoma o niewielkich wymaganiach glebowych
• wysoka odporność na wyleganie
• wysoka odporność na choroby grzybowe
• ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane
• norma wysiewu 300-350 ziaren kiełkujących na 1 m2 (150- 180 kg/ha)

TWINGO
• odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności  

na wyleganie, polecana do intensywnej technologii uprawy
• ziarno grube, dobrze wyrównane z niewielkim udziałem pośladu
• dobrze plonuje na terenie całego kraju
• odmiana wczesna o bardzo dobrej mrozoodporności (6,0)
• dobra zdolność krzewienia 
• zalecana norma wysiewu 250-300 kiełkujących ziaren na 1 m2, (120- 150 kg/ha)

Rekordowy plon wyśmienitej paszy! 

Krótkie, sztywne, wczesne i zimotrwałe

Plon jak z nut!

Nowość!
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ANNIE 
• wysoka mrozoodporność
• znakomite jakościowe parametry ziarna 
• średnio wczesny termin dojrzewania 
• bardzo dobra odporność na wyleganie 
• bardzo dobra odporność na choroby podstawy – możliwość uprawy w monokulturze 
• norma wysiewu 333-390 kiełkujących ziaren na 1 m2 (150-190 kg/ha)

ŻYTO OZIME

MIESZANKA PSZENIC OZIMYCH

SMUGA (kat. A)
• bardzo wczesna odmiana – idealny przedplon pod rzepak 
• dobrze i wiernie plonuje na terenie całego kraju
• odporna na wyleganie i większość chorób pszenic
• bardzo dobra mrozoodporność, oceniona na 6,0 w skali 9 stopniowej
• duża zawartość białka i glutenu o bardzo dobrej jakości
• zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 380-400 kiełkujących nasion na 1 m2 

(ca. 180-200 kg/ha)

STACH
• duża odporność na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła 
• rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie 
• ziarno o przeciętnej zawartości białka, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia 
• swoją przewagę nad odmianami populacyjnymi uwidacznia na glebach średnich i dobrych
• zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne na hektar 

TUR F1
• pierwsze polskie żyto hybrydowe o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju
• nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie
• bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz
• bardzo dobra zdolność krzewienia. 
• zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-210 kiełkujących nasion na 1 m2  

(ca. 65-75 kg/ha)

PSZENICA OZIMA
ARKADIA (kat. E/A)

• wysoka plenność również w Polsce północno-wschodniej: 8,3 tony w 2016 roku
• rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie
• termin kłoszenia i dojrzewania – wczesny
• dobra odporność na zakwaszenie gleby – możliwość uprawy na glebach słabszych
• pszenica o nadzwyczajnej mrozoodporności – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia
• polecana do późnych siewów po kukurydzy
• norma wysiewu 360-390 kiełkujących ziaren na 1 m2 (160-190 kg/ha)

BELISSA (kat. B)
• jedna z najlepiej plonujących pszenic w badaniach PDO w 2016 roku
• wysoka zimotrwałość 5, krótka i sztywna słoma – wysokość 88 cm
• wysoka odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosa
• średni termin kłoszenia i dojrzałości
• dobra odporność na porastanie w kłosie oraz bardzo wysoka liczba opadania
• ziarno bardzo dobrze wyrównane, duże o MTZ 45-48 g
• norma wysiewu 350-400 ziaren kiełkujących na 1 m2 (160- 190 kg/ha)

Pierwsza u celu

Plon, zdrowie i postura to zalety żyta tura!

Plenna, zimotrwała o niskich wymaganiach glebowych

Plon Twoich marzeń

• 3 odmiany średniowczesne w kategorii E/A i średniej mrozoodporności 5,5 
• odpowiednia na cele młynarsko-piekarskie – białko w 2017 roku na poziomie 13,5%
• stabilne plonowanie na glebach mozaikowatych
• wyrównany, zdrowy łan o równomiernym dojrzewaniu
• obniżone nakłady na ochronę fungicydową, dzięki indukowanej odporności
• norma wysiewu: 380-400 ziaren kiełkujących na 1 m2 (180-200 kg/ha)

HIT JESIENI!

Nowa oścista rewelacja!

Nadzwyczajna plenność
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ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE 
(STRĄCZKOWE) 

Od kilku lat rośnie zainteresowanie nasionami roślin bobowatych grubonasiennych (dawniej 
strączkowe). Dopłaty bezpośrednie zachęcają rolników do ich uprawy. Firma Sowul & Sowul wpro-
wadziła do swojej oferty gatunki i odmiany, które z powodzeniem dają sobie radę w trudnych  
warunkach Polski północno-wschodniej:

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

GROCH SIEWNY

REGENT
• odmiana pastewna, najsłodsza ze wszystkich odmian
• rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony  

niż odmian nierozgałęziających się, a jednocześnie zapewniają równomierne dojrzewanie,
• odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu
• zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur
• rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie
• nasiona średniej wielkości, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów
• wymagana obsada 110 roślin/m2 – 140-160 kg/ha

MILWA
• bardzo plenna odmiana pastewna (grochopeluszka), wąskolistna 
• rośliny o wysokości 75-80 cm, o bardzo sztywnej łodydze, praktycznie niewylegające,  

pod tym względem dystansuje pozostałe odmiany grochu pastewnego 
• odmiana wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca, do uprawy w całym kraju 
• mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń 
• kwiat różowy, nasiona jasno-brązowe, MTZ około 250 g, zawartość białka ok. 22,5%
• wymagana obsada 105 roślin/m2 – 240-250 kg/ha

MECENAS
• wyniki plonowania PDO: 2015 – 102%, 2014 – 101%, 2013 – 101%
• odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, średniowysoka, wczesna, wysoko plonująca
• wyróżnia się bardzo dużą sztywnością łodygi co powoduje, że jest najmniej wylegającą odmianą grochu
• należy do czołowych odmian pod względem równomierności dojrzewania
• mało wrażliwa na choroby, w tym szczególnie na mączniaka rzekomego
• zaletą odmiany jest niższa od przeciętnej masa tysiąca nasion co znacznie zmniejsza koszty wysiewu
• jako jedna z nielicznych charakteryzuje się obniżoną zawartością włókna w nasionach (najniższa ze 

wszystkich odmian)
• nasiona żółte bez znaczka, o nieco wyższej od przeciętnej zawartości białka, przydatne na cele  

jadalne i paszowe
• wymagana obsada: 105 roślin/m2 – 240-250 kg/ha

LAZUR
• odmiana pastewna, bardzo wczesna (najwcześniejsza z odmian rozgałęziających się),  

niewrażliwa na opóźnienie siewu, bardzo równomiernie dojrzewająca, rozgałęziająca się
• rośliny średniej wysokości, sztywne o kwiatach niebieskich i niepękającym strąku
• rośliny odporne na choroby fuzaryjne i o najwyższej tolerancji na antraknozę łubinu
• nasiona przeciętnej wielkości, szare, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów,  

najsłodsza ze wszystkich odmian
• nadaje się do uprawy w mieszankach z jęczmieniem
• polecana do uprawy na terenie całego kraju
• wymaga obsady 100 roślin/m2 – 140-150 kg/ha

BORUTA
• odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu
• strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego
• nasiona białe, przeciętnej wielkości, o znacznie podwyższonej zawartości białka  

(często powyżej 35,5%) i bardzo niskiej zawartości alkaloidów
• nadaje się szczególnie do wysiewu w mieszankach z pszenżytem 
• tolerancyjna na choroby fuzaryjne
• wymagana obsada: 90-100 roślin/m2 co najczęściej daje normę wysiewu 140-155 kg/ha 

Wczesne i równomierne dojrzewanie

Doskonały do mieszanek zbożowych

Najsztywniejszy ze wszystkich grochów

Wczesny zbiór i odporność na choroby

Na wczesny zbiór i poplon
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ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE 
(MOTYLKOWATE) 

Jest rośliną motylkowatą o głębokim korzeniu palowym z dobrze rozwinięty-
mi korzeniami bocznymi. Wrażliwa na niedobór wody. Wymaga gleb żyznych,  
zasobnych w wapń, umiarkowanie wilgotnych i suchych, o odczynie obojętnym,  
nie nadaje się na gleby lekkie i torfowe. Wrażliwa na udeptywanie, długotrwałe  
susze, mroźne, bezśnieżne zimy. Nie przydatna na pastwiska. Na łąkach wielolet-
nich  w mieszankach z trawami utrzymuje się 2-3 lata. Jej trwałość zależna jest  
od pH gleby (optymalne pH 6,5) oraz ilości wykonywanych w danym roku  
pokosów (najlepiej 3).

KONICZYNA CZERWONA (łąkowa)  (Trifolium pratense L.)

Roślina motylkowata dająca bardzo dobrą paszę, chętnie zjadaną przez zwierzęta. 
Popularnie występuje na wilgotnych i mokrych łąkach. Dobrze plonuje na gle-
bach mineralnych i torfowych, lecz dostatecznie żyznych. Bardzo dobrze znosi 
wysoki poziom wód gruntowych, gdzie inne koniczyny wypadają, natomiast źle 
znosi suszę. Użytkuje się ją przede wszystkim łąkowo, potrafi utrzymać się w runi  
od 4 do 7 lat.

KONICZYNA BIAŁORÓŻOWA (szwedzka)  (Trifolium hybridum L.)

Najważniejszy gatunek motylkowaty na pastwiskach trwałych. Daje delikatną  
paszę składającą się tylko z liści i kwiatostanów, nie powodującą wzdęć. Zawartość 
białka w suchej masie 20-25%. Płożące się łodygi wdeptywane przez bydło, ukorze-
niają się zajmując wolne miejsca w runi i dobrze zadarniają glebę. Dzięki intensyw-
nie rozbudowanemu systemowi korzeniowemu dobrze znosi okresy posuchy.  
Koniczyna biała ma mniejsze wymagania klimatyczno-glebowe niż koniczyna  
łąkowa. Mało wrażliwa na wymarzanie, zimuje dobrze, trwałość na pastwisku  
nawet do kilkunastu lat.  W mieszankach z trawami zwiększa smakowitość paszy, 
poprawia apetyt krów oraz współczynnik wykorzystania paszy, przy pastwisko-
wym systemie użytkowania.

KONICZYNA BIAŁA  (Trifolium repens L.)

Roślina jednoroczna w naszym klimacie, średnio wysoka (50-70 cm) o rozgałę-
zionym i dość płytkim systemie korzeniowym. Posiada miękkie, puste wewnątrz 
łodygi. Daje od dwóch do czterech pokosów zielonej masy o wysokiej smakowi-
tości. Charakteryzuje się szybkim tempem odrastania. Dobrze plonuje na glebach 
żyznych i wilgotnych.

Szybkorosnący, jednoroczny gatunek zalecany na użytki przemienne w mieszan-
kach lub jako międzyplon. Wytwarza delikatne pędy zwierające duży udział liści. 
Dorasta nawet do 1,5 m. Dobrze plonuje na glebach, ciężkich i średniociężkich  
o umiarkowanych stosunkach wodnych. Wrażliwa na mróz oraz zbyt niskie pH. 

KONICZYNA PERSKA  (Trifolium resupinatum L.)

KONICZYNA ALEKSANDRYJSKA  (Trifolium alexandrinum L.)
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FACELIA
• roślina jednoroczna 
• uprawiana na paszę lub zielony nawóz
• ma małe wymagania glebowe w związku z dobrze rozwiniętym systemem  

korzeniowym 
• wytrzymała na okresowe susze oraz jesienne przymrozki
• w siewie czystym norma wysiewu to ok. 10-12 kg/ha, natomiast  

w mieszankach ze strączkowymi 2-3 kg/ha
• dzięki szybkiemu tempu wzrostu, facelia zagłusza wschodzące chwasty  

i zapobiega przed stratami wilgoci 

GORCZYCA KONSUMPCYJNA
• uprawiania w poplonie ścierniskowym na paszę lub zielony nawóz  

(15-20 kg/ha)
• bardzo szybkie tempo wzrostu po wysiewie 
• odmiana (Bamberka) ma mniejsze wymagania glebowe 
• posiada potwierdzone właściwości mątwikobójcze 
• wysiewana po zbożach pełni funkcję fitosanitarne zmniejszając 

prawdopodobieństwo wystąpienia wielu niebezpiecznych chorób  
i szkodników 

GRYKA
• ma działanie fitosanitarne na glebę, ponieważ skutecznie zwalcza nicienie
• ma wysoką zdolność przyswajania azotu i fosforu z gleby
• mało wrażliwa na warunki glebowe 
• norma wysiewu 50-60 kg/ha

RZEPA ŚCIERNISKOWA ROGOWSKA 
• typowa roślina poplonowa wysiewana w drugiej połowie lipca  

do początku sierpnia
• nie toleruje gleb kwaśnych
• wymaga gleb wilgotnych i przewiewnych
• norma wysiewu 4-5 kg/ha na głębokość 1,5-2 cm w rozstawie 40-50 cm

SERADELA („KONICZYNA ZIEM LEKKICH”)
• niezwykle cenna roślina poplonowa 
• ma małe wymagania glebowe ale źle znosi susze
• często stosowana jako wsiewka w zboża jare i ozime
• roślina jara w okresie wegetacyjnym ok. 110-160 dni 
• dobrze znosi przymrozki do -5°C
• w poplonie ścierniskowym wysiew najpóźniej do 30 lipca w ilości  

około 60 kg/ha (przy późniejszych terminach siewu i w rośliny ochronne ilości 
wysiewu zwiększa się)

OFERTA NASION NA POPLONY
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STAN UŚPIENIA, LICZBA SPOCZYNKU  
– LS, KLASA SPOCZYNKU – NIEZBADANA KWESTIA 
SPORNA W LUCERNIE SIEWNEJ

Stan uśpienia lucerny inaczej zwany liczbą spo-
czynku lub klasą spoczynku, to nic innego jak okre-
ślenie długości okresu wegetacji danej odmiany.

Od wielu lat toczy się spór zarówno na płasz-
czyźnie hodowli, firm oferujących nasiona do sie-
wu, jak również w gronie naukowców, które lucer-
ny powinny być zalecane do wysiewu w polskich 
warunkach klimatycznych. Czy wysiewać należy 
te, które liczbę spoczynku mają jak najniższą, czy 
jak najwyższą? Przeszukując Internet oraz literatu-
rę naukową nie natrafimy na jasno zdefiniowaną 
odpowiedź. Osobiście uważam, że temat ten został 
pominięty i nie do końca należycie przebadany. 
Nie udało mi się również uzyskać jednoznacznej 
odpowiedzi od samych Hodowców. Każdy z nich 
starał się udowodnić swoją rację. Mogę stwierdzić, 
że istnieją dwa poglądy tzw. pogląd amerykański 
– zachwalający i polecający do uprawy lucerny  
o LS 4-5 oraz pogląd europejski polecający lu-
cerny, w zależności z którego kraju wywodzi się  
odmiana o  LS od 4 do 7.

Mając możliwość zbadania odmian u współ-
pracujących z nami rolników już cztery lata temu 
rozpoczęliśmy doświadczenia na polach zloka-
lizowanych w okolicach Mrągowa. Początkowo 
siewy miały pokazać odporność na wymarzanie 
oraz różnicę w plonowaniu poszczególnych od-
mian, ale całkowicie przypadkowo badania dały 
odpowiedź na temat liczby stanu uśpienia lucerny.  
W doświadczeniach uczestniczyły lucerny wło-
skie o LS 7, mieszanka lucern francuskich o LS  
4,5-6 oraz lucerny amerykańskie o LS 4-5. Różnice 
w okresie wegetacji były znaczne. Lucerny włoskie 
zaczynały start wegetacji od połowy marca do 
początku kwietnia, a kończyły ją pod koniec paź-
dziernika. Różnica między startem lucerny o LS 7, 
a pozostałymi z badań wynosiła średnio 10 dni. 
Koniec wegetacji we wszystkich badanych odmia-
nach był zbliżony. Wszystkie z powyższych lucern 
dawały 4 pokosy w roku, jednak odmiany włoskie 
pierwszy pokos miały znacznie przyspieszony.

Kupujący nasiona do siewu kontrahenci,  
w tym rolnicy dopytują o kraj pochodzenia na-
szych odmian. Słysząc, że pochodzą one z włoskiej 
hodowli boją się, że wymarzną. Powyższe do-
świadczenie założone zostało w 2012 roku i trwało 
do 2016. W tym okresie dwukrotnie borykaliśmy 

się z długotrwającymi niskimi temperaturami, 
dodatkowo przełom lat 2015/2016 zaskoczył nas 
niespotykaną dotąd różnicą temperatur w bar-
dzo krótkim okresie czasu. W przeciągu tygodnia  
(24.XII.2015-1.I.2016) temperatura spadła o bli-
sko 30 stopni Celsjusza. Z 14°C w Wigilię 2015 do 
-18°C w Nowy Rok 2016. Uważam, że właśnie ten 
tydzień spowodował zakończenie doświadcze-
nia, ponieważ w marcu okazało się, że jedynie  
lucerna włoska i amerykańska została na polu. 

Poniżej pragnę zaprezentować zdjęcia z zasie-
wu lucerną siewną Dimitra LS 7, którą posiadamy 
w sprzedaży w Polsce na wyłączność. Lucernik 
założony został wiosną 2016 roku w Wierzbo-
wie koło Mrągowa. W pierwszym roku użytko-
wania dał trzy pełne pokosy, natomiast czwarty 
pokos ze względu na bardzo mokrą jesień został 
na polu. Obawialiśmy się wspólnie z rolnikiem, 
czy pozostawienie nieskoszonej lucerny nie po-
skutkuje chorobami lub wygniciem plantacji, ale 
zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni. Lucerna siew-
na Dimitra zaczęła wegetację około 16 marca,  
a pierwszy pokos odbył się na początku maja. 

fot. Dimitra 17.03.2017

fot. Dimitra 20.04.2017
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Obecnie prowadzimy badania na czterech  
odmianach: dwie włoskie o LS 7, jedna holen-
derska o LS 5 i jedna amerykańska o LS 4 w stacji 
COBORU we Wrócikowie. Badania obejmują m.in. 
tempo odrostu po skoszeniu ilości masy zielonej, 
ilość suchej masy oraz procentową zawartość biał-
ka i cukrów w zebranej zielonce. Pierwszymi wyni-
kami podzielę się z Państwem już za rok na szko-
leniach oraz w następnej edycji naszego katalogu 
nasiennego.

Na sam koniec, odbiegając trochę od tema-
tu chciałbym przestrzec przed zakupem nasion 
lucerny i koniczyny, na targowiskach, czy też od 
przejezdnych handlarzy. Cena nasion może kusić, 
ale ryzyko jakie niesie ich wysianie jest ogromne. 
W 2017 roku pod Reszlem, Miłakowem, Dobrym 
Miastem, a nawet w okolicy Biskupca zaobser-
wowałem pojawienie się jednego z najgorszych, 
współczesnych chwastów tj. Kanianki koniczyno-
wej. Gatunek ten jest niezwykle niebezpieczny ze 
względu na łatwość rozprzestrzeniania się (m.in. 
z obornikiem) oraz właściwości trujące. Dodatko-
wo wcześnie i łatwo osypujące się nasiona mogą 
przeleżeć w glebie nawet 10 lat. Rolnicy, u których 
rozpoznałem występowanie kanianki nie sądzili 
jak groźny pasożyt zaatakował ich uprawy lucer-
ny siewnej, koniczyny łąkowej czy też mieszanki 

traw z lucerną. Kanianka zebrana w sianokiszonce 
nie traci swoich trujących właściwości – zawiera 
cykutę. W niewielkich ilościach podtruwa zwierzę-
ta, wpływając w szczególności na złe zacielenia, 
natomiast w dużych dawkach może powodować 
śmierć zwierzęcia. Pamiętajmy, że pole, na któ-
rym zaobserwujemy charakterystyczne żółte nitki  
z białymi nasionami jak u Jemioły, oznaczają po-
jawienie się Kanianki koniczynowej. W żadnym  
wypadku nie należy skarmiać zwierząt zebra-
nym plonem. Należy go zutylizować. Następ-
nie stosujemy Roundap oraz głęboką orkę.  

Na takim polu przez co najmniej 5 lat nie jest wska-
zana uprawa lucerny, koniczyny oraz mieszanek  
z bobowatymi.
– Patryk Pawlak, 
Dyrektor Handlowy Sowul & Sowul

fot. Dimitra 20.06.2017

fot. Kanianka koniczynowafot. Dimitra 17.10.2017

fot. Kanianka koniczynowa
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INKRUSTOWANIE I OTOCZKOWANIE 
W celu ujednolicenia nieregularnego kształ-

tu nasion oraz zwiększenia ich rozmiaru stosu-
je się metodę zwaną otoczkowaniem. Jest to nic 
innego jak pokrycie nasion specjalną substancją.  
Ułatwia to równomierny wysiew. 

W przypadku naszych odmian, otoczka nasion 
zawiera szczep bakterii Rhizobium, które odpo-
wiadają za tworzenie brodawek korzeniowych. 
Rośliny wysiane z takich nasion charakteryzują się 
szybszym tempem wzrostu oraz uzyskują znacz-
nie bardziej rozbudowany system korzeniowy.  
Ma on wpływ na trwałość lucerny (bardziej odpor-
na na przymrozki) i jej plonowanie w okresie suszy 
(możliwość czerpania wody i składników pokar-
mowych z głębszych warstw gleby).
– Patryk Pawlak, 
Dyrektor Handlowy Sowul & Sowul

Cenna roślina motylkowa o głębokim, palo-
wym systemie korzeniowym (do 3 m głębokości)  
i zróżnicowanym wzroście ok. 30-90 cm. W naszych 
warunkach gatunek 3 lub 5-cio letni w zależności 
od pH stanowiska i intensywności użytkowania. 
Jako wartościowe źródło energii, białka, wita-
min oraz składników mineralnych stanowi paszę  
objętościową w postaci zielonki, siana lub sianoki-
szonki. Rolnicy specjalizujący się w żywieniu byd-
ła mlecznego oraz opasowego chętnie uprawiają 
lucernę w mieszankach z trawami. Poprzez lepsze  
zbilansowanie białka i węglowodanów zwiększa 
się wówczas jej pobieranie. Lucerna siewna lubi 
gleby o odczynie obojętnym lub lekko zasado-
wym.

Firma Sowul & Sowul stawia na odmiany lucer-
ny sprawdzone już od ponad 4 lat w warunkach 
Polski północno-wschodniej.

DIMITRA – tylko w ofercie Sowul & Sowul
• najlepiej zimująca odmiana na Warmii  

i Mazurach w 2016 roku
• dobra tolerancja na suszę
• doskonała zdolność odrastania po skoszeniu 
• zwiększona odporność na wyleganie 
• wysoka odporność na choroby
• przeznaczenie: siano, kiszonka

GEA – w ofercie Sowul & Sowul 
nieprzerwanie od 2012 roku

• wierna w plonowaniu (w latach 2013-2016 
średnio 3 pokosy)

• toleruje częste, niskie przykaszanie – idealny 
komponent mieszanek traw

• wysoka mrozoodporność
• wysoka zawartość białka 
• bardzo wysoka wydajność
• przeznaczenie: siano, kiszonka 

Norma wysiewu: 
• nasiona otoczkowane z dodatkiem  

Rhizobium 25-30 kg/ha
• nasiona bez otoczkowania 20-25 kg/ha

LUCERNA SIEWNA  (Medicago sativa L.)
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fot. Kanianka koniczynowa
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KOOPERATYWA EKOPOLE 
– ZWIĘKSZANIE AREAŁU PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ 

Oferta kooperatywy EKOPOLE powstałej w mar-
cu ubiegłego roku, skierowana jest zwłaszcza do 
większych producentów rolnych (min. areał kon-
traktacji to 10 ha), którzy chcą nawiązać kilkuletnią 
współpracę. Mogą z niej skorzystać ci, którzy już 
produkują nasiona z certyfikatem ekologicznym 
jak i zarówno producenci, którzy dopiero chcą  
rozpocząć taki system produkcji. Zasięg koopera-
tywy obejmuje województwa warmińsko-mazur-
skie, pomorskie, zachodnio-pomorskie i podlaskie.

W skład konsorcjum wchodzą cztery podmioty, 
z których każdy pełni określoną funkcję :

• AG Feeding Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, 
woj. pomorskie – zawieranie umów kontrak-
tacyjnych na dostawy surowców i produktów  
pochodzenia rolniczego z przeznaczeniem 
głównie na eksport. 

• Bio-Warmia Sp. z o. o. z siedziba w Zajączkach, 
poczta Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie  
– zawieranie umów kontraktacyjnych na  dosta-
wy zielonki gatunków motylkowatych (głównie 
lucerny) z przeznaczeniem na produkcję suszu 
w pelletach  i koncentratu białkowo-ksantofilo-
wego. 

• Sylwester Lipski z siedzibą w Piastowie, woj. 
mazowieckie – zaopatrzenie w nawozy i inne 
środki do produkcji dopuszczone do stosowa-
nia w rolnictwie ekologicznym, kompleksowe 
doradztwo w tym zakresie.

• Sowul & Sowul Sp. z o. o. z siedzibą w Biskup-
cu, woj. warmińsko-mazurskie – zaopatrzenie 
w materiał siewny  dopuszczony do stosowa-
nia w rolnictwie ekologicznym, kompleksowe  
doradztwo w zakresie doboru odmian  
do upraw ekologicznych.

Krótko po zawiązaniu kooperatywy podpisane 
zostało porozumienie z Warmińsko-Mazurskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olszty-
nie. Inicjatorem tego porozumienia był Pan Da-
mian Godziński – dyrektor ODR, który przyczynił 
się również do powstania samego konsorcjum.  
Celem porozumienia są wszystkie działania pro-
wadzące „do zwiększenia w woj. warmińsko-ma-
zurskim areałów użytków rolnych objętych certy-
fikacją ekologiczną przeznaczonych na produkcję 
ściśle określonych gatunków roślin uprawnych,  
ze szczególnym uwzględnieniem zbóż (w tym: 
pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto), bobo-
watych (w tym: lucerna na zielonkę, strączkowe na 
nasiona) i oleistych (w tym: rzepak).”

Dodatkowym argumentem do podjęcia współ-
pracy z konsorcjum może być wsparcie oraz 
zorganizowanie sprzedaży wyprodukowanych  
płodów rolnych przez wymienione wyżej firmy 
oraz możliwość uzyskania dofinansowania m.in. 
na zakup nasion.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
stronę www.ekopole.org.pl

tel. pierwszego kontaktu

533 300 248
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KONTRAKTACJA 
Przemysław Buks od 1994 roku zaczął wspólnie z rodzicami i bratem prowadzenie ponad 370-hek-

tarowego gospodarstwa w Kinkajmach koło Bartoszyc. Wówczas gospodarstwo nastawione było na 
produkcję roślinną: buraki cukrowe, pszenicę ozimą i jarą, kukurydzę na kiszonkę i ziarno. Dodatkowo  
prowadzona była na dużą skalę hodowla trzody chlewnej oraz bydła mlecznego. Od 2009 roku  
Przemysław Buks wspólnie z bratem Aleksandrem samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Zrezygno-
wali z hodowli trzody, a do upraw wprowadzają coraz więcej hektarów zasiewów nasiennych traw,  
zbóż oraz lucerny.

Z firmą Sowul & Sowul pierwszy kontakt nawiązałem w 2013 roku szukając doradztwa i pomocy przy suszeniu 
traw nasiennych. W tym samym roku rozpoczęliśmy współpracę związaną z kontraktacją na nasiona życicy oraz 
pszenicy. Licząc koszty związane z założeniem plantacji, jej pielęgnacją i zbiorem, zyski z jednego hektara znacz-
nie przewyższają dochód z upraw pszenicy, nawet przy jej plonie powyżej 8 ton z hektara. Dodatkowo dochodzi 
do tego stabilność ceny wykupu nasion oraz pewny ich zbyt. Bezcennym aspektem jest płodozmian. Pamiętajmy,  
że trawy zostawiają najwięcej próchnicy w glebie i są znakomitym przedplonem m.in. dla pszenicy i buraków  
cukrowych. Planuję co roku zwiększać areał upraw nasiennych. Pogoda w momencie zbiorów traw (lipiec)  
zazwyczaj nie sprzyja ich koszeniu o dopuszczalnej wilgotności nasion 14%. Dotychczas każde żniwa kończyły się  
zebraniem przeze mnie nasion o wilgotności od 20% do nawet 35%. Jak dotąd własne pomysły dosuszania m.in. 
wykorzystywanie specjalnie zmodyfikowanych odśnieżarek do przerzucania wilgotnych nasion oraz wentylowa-
nie ciepłym powietrzem pozwalało na powolne, ale w miarę skuteczne dosuszanie. Pamiętajmy, że tona trawy 
objętościowo zajmuje 3 razy więcej miejsca niż tona zboża. Firmę Sowul polecam jako rzetelnego i elastycznego 
partnera do współpracy. – Pan Przemysław Buks

Naszym producentom przypominamy: Firma Sowul & Sowul musi stać na straży jakości i zapewniać najlepsze 
standardy dla odbiorców swoich nasion. To właśnie spotkania z użytkownikami mieszanek dają najwięcej siły  
i determinacji do pracy w kontraktacji i stawiania wysokich wymagań dostawcom nasion.
– Dariusz Księżak, Specjalista ds. kontraktacji

tel. pierwszego kontaktu

533 300 248
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FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE
KONKURS ZIELONY LUDZIK

Wykonanie trójwymiarowego projektu przedstawiającego "Logo Ludzika" naszej firmy, było zada-
niem w kolejnej edycji konkursu, skierowanego do podopiecznych Domów Dziecka. Okazało się ono 
trudne, jednak nie zabrakło chętnych, którzy chcieli się go podjąć. Zostały przyznane dwa pierwsze 
miejsca oraz jedno wyróżnienie. Za otrzymane fundusze zorganizowano wycieczkę. Nie możemy się już 
doczekać kolejnej edycji!

MARTA CZARNECKA
DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA, 

ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk

MACIEJ GRZELAK
DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA,

ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk
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GATUNEK 

Facelia błękitna

Kostrzewa trzcinowa 

Kostrzewa czerwona

Koniczyna biała (trwała)

Bobik 

Rajgras wyniosły 

Życica trwała

Lucerna siewna

Rzepik ozimy

Seradela

Kostrzewa łąkowa

Mietlica biaława 

Koniczyna białoróżowa

Wyka siewna

Stokłosa bezostna

Życica wielokwiatowa

Perko

Łubin żółty 

Kupkówka pospolita 

Wiechlina błotna

Koniczyna łąkowa

Groch siewny 

Tymotka łąkowa

Życica mieszańcowa

Gorczyca siewna 

Rzepa ścierniskowa

Łubin wąskolistny

Mozga trzcinowata

Wiechlina łąkowa

Komonica zwyczajna

Gryka 

Festulolium 

Marchew pastewna 

Kapusta pastewna 

TRAWY WYSOKIE 

TRAWY ŚREDNIO WYSOKIE I NISKIE 

ROŚLINY MOTYLKOWATE

NORMA WYSIEWU KG/HA 
W PLONIE GŁÓWNYM NA POPLON 

8-10

42,6

31,6

8-12

250-300

51,3

34,8

20-30
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100-130
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37,0

4-8

130-150
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21,7

12-18

200-250

13,4

35,9

8-10

3-4

150-160

21,0

22,0

8-15

60-70

38,5

3-5

1,5-6

15-20

280-320

10-20

35-40

130-150

10-15

150-180

250-270

10-20

10-12

160-180

80-100

-

8-10

NORMY WYSIEWU

MARTA CZARNECKA
DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA, 

ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk
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tel. (89) 537-70-40,  (89) 537-70-43,  
fax (89) 537-70-50  biuro@sowul.pl   www.sowul.pl

Sowul & Sowul Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2 
11-300 Biskupiec  NIP 739 33-33-310

J A K O Ś Ć 
NIE MA POCZĄTKU 
A N I  K O Ń C A

Polub nas na Facebooku  
i udostępnij swoim znajomym!


